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VISI, MISI DAN TUJUAN TEKNIK SIPIL
VISI

Sebagai Lembaga Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah. Khaira
ummah
yang
berarti umat yang terbaik mengembangkan peradaban ilmu dasar dan aplikasi Teknik Sipil,
membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju
masyarakat madani yang diridhai Allah SWT.

MISI

Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan
universal / global dengan :
1. Mengembangkan aplikasi Teknik Sipil dilandasi ajaran Islam,
2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua strata pendidikan tinggi
pada bidang ilmu Teknik Sipil dan kader-kader ulama yang mendalami/menguasai ilmu agama
(taffaqquh fiddin), dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan
kepakaran, wawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat
dan dakwah,
3. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan
dan rekonstruksi ilmu,
4. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan
peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT.

TUJUAN

Menghasilkan lulusan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang:
1. Terselenggaranya dinamika proses dan tercapainya hasil rekonstruksi dan
pengembangan ilmu dasar dan aplikasi Teknik Sipil atas dasar Islam, secara terus menerus
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dan berkelanjutan
2. Menghasilkan cendekiawan, pakar, dan ulama yang mendalami/ menguasai ilmu agama (
taffaqquh fiddin
)
, sebagai pendidik dan pejuang muslim yang tangguh pada era kom
pe
tisi global, berakhlak mulia, menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam untuk disiplin ilmu,
berwawasan lingkungan, karya-karyanya senantiasa dilandasi oleh pemikiran Islam, serta
mampu melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan umat dan dakwah,
3. Menghasilkan lulusan pada semua strata pendidikan tinggi pada bidang ilmu Teknik Sipil
dan ulama
yang mendalami/ menguasai ilmu agama (taffaqquh fiddin), yang berakhlak
mulia, menguasai ipteks dan bahasa Inggris dan atau bahasa Arab berstandar tertinggi pada
levelnya, berwawasan lingkungan dan siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan
dakwah,
4.
Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan memiliki kekhasan dibandingkan
dengan alumni dari lembaga lain dalam era pasar bebas,
5. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepekaan terhadap perkembangan bidang Teknik
Sipil khususnya dan teknologi pada umumnya serta tanggap terhadap masalah lingkungan.
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